ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
З 24 по 25 вересня 2015 року Міністерство
освіти і науки України, Львівський національний
університет імені Івана Франка проводять

XXI Всеукраїнську наукову конференцію

Сучасні проблеми прикладної
математики та інформатики,
присвячену
80-річчю проф. Й.В.Людкевича,
40-річчю заснування
факультету прикладної математики
та інформатики,
20-річчю заснування
кафедри інформаційних систем
Конференція проходитиме у головному корпусі
Львівського національного університету імені
Івана Франка.

ЗАПЛАНОВАНА РОБОТА СЕКЦІЙ:
• методи скінченних і граничних елементів та їх
застосування;
• методи розв’язування прямих і обернених
задач, операторних рівнянь та проблем
оптимізації;
• прикладні проблеми інформатики та
кібернетики.
В рамках тематики секцій можлива організація
мінісимпозіумів з актуальних питань, яким буде
присвячено не менше 7 доповідей.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ СЛІД:
• зареєструватись на сайті конференції
http:// apamcs.lnu.edu.ua
• подати анкету учасника та матеріали
доповіді через сайт конференції та/або
переслати електронною поштою за адресою
apamcs@lnu.edu.ua

Анкета учасника конференції повинна містити такі
відомості про доповідача:
− назву доповіді (укр. та англ. мовою).
− прізвище та ім’я (укр. та англ. мовою);
− вчений ступінь та звання;
− посаду та місце праці (навчання);
− адресу для листування, телефон;
− адресу електронної пошти .
Ма тер іали
допо віді
у кр а їн ськ о ю
а бо
ан гл ій сь кою мо вою обся гом дві - чотири
по вн і сторінки у форматі .docx (.doc) (повинні
бути підготовлені з дотриманням наведених далі
вимог).
• Оплатити оргвнесок (витрати на друк
збірника матеріалів конференції), що складає
100 грн. за кожні матеріали доповіді. Не
оплачені матеріали до збірника не
включатимуться.
У програму конференції будуть включені
доповіді про оригінальні теоретичні та
експериментальні дослідження у прикладній
математиці й інформатиці. До початку роботи
конференції
заплановано
видання
збірника
матеріалів доповідей. Статті за матеріалами
виголошених на конференції доповідей, які
одержать схвальну оцінку оргкомітету, будуть
рекомендовані до опублікування у журналі
"Вісник Львівського університету. Cерія прикладна
математика та інформатика".

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
Текст обсягом дві-чотири повні сторінки
формату А5, 148мм × 210мм, (разом з
рисунками та таблицями) повинен бути добре
відредагований і готовий до офсетного друку.
Загальні характеристики оформлення
¾

поля зверху та ліворуч – 20 мм, знизу та
праворуч – 15 мм;

¾

міжрядковий інтервал – одиничний;

¾

абзацний відступ – 5 мм;

¾

гарнітура - Times New Roman.

Розміщення матеріалів
•

УДК (10pt, за лівим краєм);

•

ініціали та прізвища авторів (10pt, Italic,
Center);

•

назва установи, яку представляє автор, у
круглих дужках (9pt, Center);

•

назва доповіді ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ
(10pt, BOLD, Center);

•

основний текст доповіді (10pt);

•

список літератури без слова "література"
в алфавітному порядку (9pt, нумерований
список, прізвища авторів – Italic) за
вимогами діючого стандарту.

ОСНОВНІ ДАТИ
Реєстрація та подання
анкети учасника, матеріалів
доповіді
Оплата оргвнеску
Надсилання авторам
запрошення на
конференцію
Проведення конференції

до
4 вересня
2015 року
до
10 вересня
2015 року
до
15 вересня
2015 року
24 – 25
вересня
2015 року

Після кожної частини тез, відзначеної (•) –
один порожній рядок.

Крім раніше зазначеного,

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

9

рисунки і обов’язкові підписи (10 pt,
Center);

9

таблиці подавати із заголовками;

9

рисунки та таблиці нумерувати, якщо їх є
декілька;

9

для набору формул слід застосовувати
Equation Editor (або MathType) з такими
параметрами:
СТИЛІ ДЛЯ НАБОРУ ФОРМУЛ

Text, Function

Times New Roman

Variable

Times New Roman Italic

Matrix Vector

Times New Roman Bold

Інші

Symbol

РОЗМІРИ ШРИФТІВ ДЛЯ
ФОРМУЛ
Full
Symbol
Subscript/SyperScript
Sub-Symbol

10pt
15pt
6pt
10pt

ЗАПРОШУЄМО ВАС
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У
КОНФЕРЕНЦІЇ

проф. Василь Височанський
(голова)
проф. Ярема Савула
проф. Степан Шахно
(співголови)
проф. Михайло Бартіш
проф. Микола Притула
проф. Петро Сеньо
проф. Роман Хапко
проф. Григорій Цегелик
проф. Георгій Шинкаренко
доц. Сергій Ярошко
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
проф. Ярема Савула
(голова)
проф. Георгій Шинкаренко
ст. в. Олександра Гнатишин
(заступники голови)
доц. Петро Венгерський
(відповідальний секретар)
доц. Віталій Горлач
асист. Леся Добуляк
асист. Андрій Стягар
асист. Галина Ярмола

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

XXI Всеукраїнська
наукова конференція

Сучасні проблеми
прикладної математики
та інформатики
присвячена
80-річчю проф. Й.В.Людкевича,
40-річчю заснування
факультету прикладної математики
та інформатики,
20-річчю заснування
кафедри інформаційних систем

24-25 вересня 2015 року

Адреса оргкомітету
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
факультет прикладної математики та
інформатики,
оргкомітет конференції СППМІ-2015.
Тел.: (032) 239-4545, 239-4304
E-mail: apamcs@lnu.edu.ua

apamcs.lnu.edu.ua
Львів – 2015

